
76 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 

  



77 

 

Lampiran I 

DAFTAR TERJEMAH 

No  Al-Quran - Hadist Halaman Terjemah 

 Surah Al-Mujadilah ayat 11 1 Hai orang-orang beriman 

apabila kamu dikatakan 

kepadamu: "Berlapang-

lapanglah dalam majlis", 

Maka lapangkanlah niscaya 

Allah akan memberi 

kelapangan untukmu. dan 

apabila dikatakan: 

"Berdirilah kamu", Maka 

berdirilah, niscaya Allah 

akan meninggikan orang-

orang yang beriman di 

antaramu dan orang-orang 

yang diberi ilmu 

pengetahuan beberapa 

derajat. dan Allah Maha 

mengetahui apa yang kamu 

kerjakan. 

 

 

1. Surah  Al-Hijir ayat 9 12 Sesungguhnya Kami-lah 

yang menurunkan Al Quran, 

dan Sesungguhnya Kami 

benar-benar memeliharanya 

 

Ayat ini memberikan 

jaminan tentang kesucian 

dan kemurnian Al Quran 

selama-lamanya. 

 

 

2. Surah Al-Anfal ayat 2 13 Sesungguhnya orang-orang 

yang beriman[594] ialah 

mereka yang bila disebut 

nama Allah[595] gemetarlah 

hati mereka, dan apabila 

dibacakan ayat-ayatNya 

bertambahlah iman mereka 

(karenanya), dan hanya 

kepada Tuhanlah mereka 

bertawakkal. 

 

Maksudnya: orang yang 

sempurna imannya. 

Dimaksud dengan disebut 
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nama Allah Ialah: menyebut 
sifat-sifat yang 

mengagungkan dan 

memuliakannya. 

 

 

3. Surah Al-‘Alaq Ayat 1-5 13 bacalah dengan (menyebut) 

nama Tuhanmu yang 

Menciptakan, 

Dia telah menciptakan 

manusia dari segumpal 

darah. 

Bacalah, dan Tuhanmulah 

yang Maha pemurah, 

yang mengajar (manusia) 

dengan perantaran 

kalam[1589], 

Dia mengajar kepada 

manusia apa yang tidak 

diketahuinya. 

 

Maksudnya: Allah mengajar 

manusia dengan perantaraan 

tulis baca. 

 

 

 Surah Al-Qiyaamah ayat 17-18 14 Sesungguhnya atas 

tanggungan kamilah 

mengumpulkannya (di 

dadamu) dan (membuatmu 

pandai) membacanya. 

 

Apabila Kami telah selesai 

membacakannya Maka 

ikutilah bacaannya itu. 

 

 

 Ali Imran: 113 16 Mereka itu tidak sama; di 

antara ahli kitab itu ada 

golongan yang Berlaku lurus 

mereka membaca ayat-ayat 

Allah pada beberapa waktu 

di malam hari, sedang 

mereka juga bersujud 

(sembahyang). 

 

Yakni: golongan ahli kitab 

yang telah memeluk agama 

Islam. 
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 HR. Muslim 16 “ Rumah yang di dalamnya 
dibaca Al-Qur’an akan 

terlihat oleh penduuk langit 

sebagaimana penduduk 

bumi melihat bintang-

bintang (di langit)” ( HR. 

Baihaqi) 

 Surah Faathir ayat 29 16 Sesungguhnya orang-orang 

yang selalu membaca kitab 

Allah dan mendirikan shalat 

dan menafkahkan 

sebahagian dari rezki yang 

Kami anuge- rahkan kepada 

mereka dengan diam-diam 

dan terang-terangan, mereka 

itu mengharapkan 

perniagaan yang tidak akan 

merugi, 

 

 

 Surah Al-Araf ayat 204 : 17 Dan apabila dibacakan Al 

Quran, Maka dengarkanlah 

baik-baik, dan perhatikanlah 

dengan tenang agar kamu 

mendapat rahmat. 

Maksudnya: jika dibacakan 

Al Quran kita diwajibkan 

mendengar dan 

memperhatikan sambil 

berdiam diri, baik dalam 

sembahyang maupun di luar 

sembahyang, terkecuali 

dalam shalat berjamaah 

ma'mum boleh membaca Al 

Faatihah sendiri waktu imam 

membaca ayat-ayat Al 

Quran. 

 

 HR. At-Tarmizi 17 Dari Ibnu Mas’ud ra ia 

berkata: Rasullulah Saw, 

bersabda: Barang siapa 

membaca satu huruf kitab 

Allah baginya satu kebaikan, 

dan satu kebaikan itu 

pahalanya sepuluh kali lipat. 

Aku tidak mengatakan alif 

lam min itu satu huruf , 

tetapi alif satu huruf, lam 

satu huruf dan mim satu 

huruf. 
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 An-Nahal ayat 98 18 Apabila kamu membaca Al 
Quran hendaklah kamu 

meminta perlindungan 

kepada Allah dari syaitan 

yang terkutuk. 

 

 

 Al-Isra ayat: 45-46 18 Dan apabila kamu membaca 

Al Quran niscaya Kami 

adakan antara kamu dan 

orang-orang yang tidak 

beriman kepada kehidupan 

akhirat, suatu dinding yang 

tertutup, 

46. dan Kami adakan 

tutupan di atas hati mereka 

dan sumbatan di telinga 

mereka, agar mereka tidak 

dapat memahaminya. dan 

apabila kamu menyebut 

Tuhanmu saja dalam Al 

Quran, niscaya mereka 

berpaling ke belakang 

karena bencinya, 

 

 

 Surah Al-Waqiah 79-80 19 Tidak menyentuhnya kecuali 

orang-orang yang disucikan. 

80. diturunkan dari Rabbil 

'alamiin. 

 

 

 Surah Al-Baqarah ayat 222 19 Kehidupan dunia dijadikan 

indah dalam pandangan 

orang-orang kafir, dan 

mereka memandang hina 

orang-orang yang beriman. 

Padahal orang-orang yang 

bertakwa itu lebih mulia 

daripada mereka di hari 

kiamat. dan Allah memberi 

rezki kepada orang-orang 

yang dikehendaki-Nya tanpa 

batas. 

 

 Surah Al-Muazammil: 4 20 Atau lebih dari seperdua itu. 

dan bacalah Al Quran itu 

dengan perlahan-lahan. 
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Lampiran II 

PEDOMAN PENGUMPULAN DATA  

A. Pedoman Observasi 

1. Mengamati langsung lokasi  MAN 3 Banjar 

2. Melihat dan memperhatikan pelaksanaan program tadarus Al-Quran di dalam 

kelas XI Agama 

3. Melihat dan memperhatikan faktor pendukung dan penghambat di dalam kelas XI 

Agama dalam pelaksanaan tadarus Al-Quran Madrasah Aliyah Negeri 3 Banjar 

Kabupaten Banjar. 

B. Pedoman Dokumenter 

1. Data tentang sejarah singkat berdirinya MAN 3 Banjar 

2. Data tentang visi dan misi MAN 3 Banjar 

3. Data tentang jumlah siswa, guru, karyawan, dan staf tata usaha di MAN 3 Banjar 

4. Data tentang sarana dan prasarana di MAN 3 Banjar 

C. Pedoman Wawancara 

1. Koordinator Sekolah 

a. Sejak kapan tadarus Al-Quran diterapkan ? 

b. Sebab diterapkannya pelaksanaan tadarus Al-Quran di sekolah ini? 

c. Bagaimana Pelaksanaan kegiatan tadarus Al-Quran di terapkan di sekolah ini? 

d. Berpa ayat perhari semua siswa tadarus Al-Quran? 

e. Apa metode yang digunakan dalam pelaksanaan tadarus Al-Quran? 

f. Apa faktor penghambat dan pendukung pelaksanaan tadarus Al-Quran? 

g. Apakah Tadarus Al-Quran ini termasuk dalam kegiatan ekstrakulekuler 

disekolah? 
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h. Untuk waktu yang sudah ditentukan apakah tidak mengganggu jam kegiatan 

pembelajaran pertama? 

i. Apakah dampak fositif terkait pelaksanaan tadarus Al-Quran dilingkungan 

sosial sekolah? 

j. Apakah ada pengawasan didalam kelas dalam pelaksanaan tadarus Al-Quran? 

2. Guru kelas XI Keagamaan Islam 

a. Berapa jumlah siswa dikelas ibu? 

b. Apakah pendapat ibu tentang adanya pelaksanaan program tadarus Al-Quran 

di sekolah?  

c. Bagaimana pelaksanaan tadarus Al-Quan di dalam kelas ? 

d. Apakah ada pengawasan di dalam kelas selama tadarus Al-Quran 

dilaksanakan? 

e. Apa faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan tadarus Al-Quran? 

f. Apakah pelaksanaan tadarus Al-Quran ini berpengaruh terhadap siswa baik 

sosial dan dalam pembelajaran. 

3. Siswa 

a. Siapa nama anda? 

b. Anda kelas berapa dan dari jurusan apa? 

c. Apa pendapat anda tentang adanya pelaksanaan tadarus Al-Quan di sekolah 

ini? 

d. Perubahan apa yang dirasakan saat setiap hari melakukan kegiatan tadarus Al-

Quran di sekolah dari anda? 
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Lampiran III 

DOKUMENTASI FOTO DI MAN 3 BANJAR 

A. Foto pelaksanaan program tadarus Al-Quran siswa kelas XI Agama MAN 3 

Banjar 
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Lanjutan Lampiran III 

 

B. Foto wawancara dengan wali kelas XI Agama IIK 1 MAN 3 Banjar 
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Lanjutan Lampiran III 

C. Foto wawancara dengan wali kelas XI Agama IIK II MAN 3 Banjar 

 

D. Foto wawancara dengan ketua keagamaan MAN 3 Banjar 

 


